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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AMAZONAS. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

AMAZONAS, pelos Promotores de Justiça que esta subscrevem, com atribuições junto as 

Promotorias de Justiça da Comarca de São Gabriel da Cachoeira e da Promotoria 

Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, com fundamento no 

artigo 129, inciso III, artigo 170, inciso VI, 176, § 1º, 225, "caput' e§ 1°, inciso III e IV,§ 2°, 

3º e 4º, e 231, § 3º, todos da Constituição Federal, combinados com artigo 5° "caput' e 

Parágrafo único da Lei 4.771, de 15.09.65, artigo 5°, alínea "a", Lei 5.197, de 03.01.67, Decreto 

Federal nº 84.017, de 21.09.79, Decreto Estadual nº 12.386, de 09.03.90, artigos 1º e seguintes 

da Lei 7.347, de 24.07.85 e artigo 81 e seguintes da Lei 8.078, de 11.09.90 vem perante Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ANULAÇÃO DE 

ATO ADMINISTRATIVO CONCESSÍVO DE DIREITO MINERÁRIO 

LESIVO AO MEIO AMBIENTE, CUMULADO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, COM PEDIDO DE 
LIMINAR, (Art. 1º, 5º e 12 da Lei 7.347 /85), contra o DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM, autarquia federal, com 

sede em Brasília, SAN - Quadra 01, Bloco B, e a COMPANHIA DE PESQUISA DE 
RECURSOS MINERAIS - CPRM, empresa pública com personalidade jurídica de 

direito privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 00.091.652/0002-60, vinculada ao Ministério 

de Minas e Energia, com sede na Av. PASIBUR, nº 404, Rio de Janeiro, RJ, pelos motivo~ e "'< 

fundamentos que seguem: í."tNSTITUTO SOCIOAMBENTAL !l 
] D~ I I j CocL !Y.~{ 5~-Z[ fl,,.......,.0-.--] - 

·-·"'"""" ~- ~~ ... 
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-,: 

1-DOS FATOS 

Conforme se depreende do documento intitulado "Exame 

Atualizado do Projeto - NIÓBIO DE UAUPÉS", em 23 de abril de 1975, a Ré, 

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS requereu ao 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM, órgão do 

Governo Federal vinculado ao Ministério das Minas e Energias, pesquisa de minério em 16 

áreas de 10.000 ha., desistindo posteriormente de 15 das referidas áreas. A pesquisa requerida, 

portanto, concentrou-se na área correspondente ao processo DNPM 803.778/75, para qual o 

foi concedido o Alvará nº 2383/78, renovado pelo Alvará oº 2844/81. 

De fato, a pesquisa mineral apenas foi efetivamente realizada 

no ano de 1982, conforme consta no volume II, do livro "Principais Depósitos Minerais do 

Brasil", de onde se extrai o seguinte: 

"A CPRM, detentora do alvará de pesquisa que engloba o morro dos 

Seis Lagos, iniciou a pesquisa de detalhe no ano de 1982, através de 

trabalho que incluíram geofisica aérea, geoquímica, mapeamento 

geológico e sondagem". 

Ocorre que, antes mesmo da realização da denominada 

"pesquisa em detalhe" o próprio Governo Federal, observando a necessidade de proteger 

ambientes sensíveis do ponto de vista ecológico e de rara beleza, criou pelo Decreto Federal 

nº 85.550, de 05.06.1979, o PARQUE NACIONAL DO PICO DA NEBLINA, Unidade de 

Conservação de uso indireto, onde está proibida qualquer atividade de exploração dos 

recursos naturais ( § único do art. 5° da Lei 4. 771 / 65). 

Não obstante a existência de impedimentos legais, a pesquisa 

mineral foi realizada pela CPRM e o conseqüente ''Relatório de Pesquisa" foi aprovado pelo 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL e publicado em 07 de 

agosto de 1986. 
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Deve-se destacar que essa atividade de pesquisa foi realizada 

sem autorização do órgão federal responsável pela administração do Parque Nacional, com a 

ocorrência de atividades contrárias aos seus objetivos, praticando-se dessa forma, inclusive, 

conduta contravencional prevista no artigo 26, alínea "d'' do referido Código Florestal. 

A partir da aprovação do "Relatório Final de Pesquisa'', pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, publicado em 07 de agosto de 1986, 

e do cumprimento das demais fonnalidades, a COMPANHIA DE PESQUISA DE 

RECURSOS MINERAIS - CPRM passou a se intitular detentora de direitos minerários sobre 

a referida jazida. 

Como se pode observar, os supostos "direitos minerários" de 

titularidade da CPRM foram "adquiridos" ao arrepio da Lei, considerando a impossibilidade 

jurídica de se explorarem os recursos minerais na área do Parque. 

Ora, cabe neste momento a seguinte indagação: COMO SE 

PODE ADQUIRIR DIREITOS A REALIZAÇÃO DE UMA ATMDADE, EM UMA 

DETERMINADA ÁREA, QUANDO PRÓPRIO LEGISLADOR FEDERAL 

PROIBE EXPLICITAMENTE? 

Em que pesem as nulidades apresentadas, a COMPANHIA 

DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, empresa pública do Governo 

Federal, em 18 de junho de 1997, publicou edital de Licitação (Concorrência), visando "a 

seleção de EMPRESAS ou CONSÓRCIOS DE EMPRESAS interessados na aquisição dos 

direitos minerários relativos à jazida de Nióbio pesquisada pela CPRM em área de Alvará de 

Pesquisa de sua titularidade, situada no Município de São Gabriel da Cachoeira, região do Alto 

Rio Negro, no Estado do Amazonas". 

Segundo se extrai do referido Edital de Concorrência, a CPRM 

pretende alienar ao CONCORRENTE VENCEDOR, através de Contrato de Cessão e 

Transferência, os Direitos Minerários sobre a jazida de Nióbio, no Alto Rio Negro, pelo 

preço composto de uma parte fixa, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e outra a 
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titulo de royalty, em percentual de participação, que não poderá ser inferior a 3% sobre o 

valor bruto mensal da produção comercializada de Nióbio, ou de qualquer outra substância 

mineral na área abrangida. 

Ocorre, Excelência, como já foi salientado, a JAZIDA DE 

NIÓBIO DO MORRO DOS SEIS LAGOS encontra-se dentro PARQUE NACIONAL 

DO PICO DA NEBLINA (do Governo Federal) e da RESERVA BIOLÓGICA DO 

MORRO DOS SEIS LAGOS (do Governo Estadual), unidades de conservação protegidas 

pelo ordenamento jurídico brasileiro, onde a atividade de mineração é incompatível com os 

seus objetivos. 

Deve-se salientar que, o próprio Edital reconhece que a área de 

ocorrência mineral, objeto da Concorrência, está localizada dentro de Unidades de 

Conservação, quando destaca o seguinte: 

''É importante assinalar que a área pesquisada está inteiramente inserida nas 

seguintes unidades de conservação: 

• Parque Nacional do Pico da Neblina - Decreto Federal n.º 83.550, de 

05.06.1979, conforme mapa do IBGE/1994, "Unidades de Conservação 

Federais do Brasil, escala 1:5.000.00. 

• Reserva Biológica Estadual do Morro dos Seis Lagos - Decreto Estadual 

nº 12.836, de 09.03.90, conforme mapa do IBGE/1995 - Amazônia Legal, 

escala 1:3.000.000" 

A extração de Nióbio ou de qualquer outro recurso mineral em 

área de Parque Nacional e Reserva Biológica, além de contrariar o ordenamento jurídico, 

causa impactos ambientais significativos, seja com retirada da vegetação, alteração do padrão 

topográfico para exploração do minério, como também, no processo de transporte para o 

centro consumidor (provocando alterações na hidrologia) e na construção de infra-estrutura 

(vilas de casas, vias de transportes, etc.) para dar suporte ao desenvolvimento da atividade. 
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II - DOS ASPECTOS AMBIENTAIS DAS UNIDADES 

DE CONSERVAÇÃO 

a) O PARQUE NACIONAL DO PICO DA NEBLINA 

O Parque Nacional do Pico da Neblina, criado pelo Decreto 

Federal n.º 83.550, de 05 de junho de 1979, com 2.200.000 hectares, localizado em três 

unidades morfoestruturais (no interflúvio das bacias do Rio Amazonas e Orinoco, o planalto 

sedimentar Roraima e o pediplano Rio Branco - Rio Negro), é o segundo maior do Brasil (o 

terceiro da América Latina), em tamanho, além de sua extraordinária beleza cênica e abrigar 

exemplares raros da fauna e da flora, estão situados no seu interior o Pico da Neblina (com 

3.014 m) e o Pico 31 de março (2.992m) 

A literatura sobre o Parque Nacional do Pico da Neblina, 

destaca as seguintes características da fauna e flora: 

"A cobertura vegetal da área compreende diversas formações, em que se 

observa a presença das Regiões Ecológicas da Campinarana, Floresta 

Ombrófila Densa e/ou Aberta, Refúgios Ecológicos e Áreas de Tensão 

Ecológicas". 

"As Campinaranas, também conhecidas como "Caatinga do Rio Negro", 

ocorrem como manchas esparsas ao sul do Parque, nas proximidades do rio 

Negro. Predomina a formação de Campinarana Arbórea Aberta, que é 

povoada de tufos lenhosos, encontrados nas depressões pediplanadas, 

freqüentemente resultantes de meandros abandonados ou de lagunas 

assoreadas. Ocorrem várias espécies endêmicas como a Zamia 11/ei, Psamisia 

guianemis, Discophorafaesii, além de caranã (Mamila carona), tamaquaré (Camipa 
grandifaJra), pau amarelo (Ussocarpa benth1J111t) e casca-doce (Pradosia 

rigidifalia)". 
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"A região de Floresta Tropical Densa é classificada em sub regiões, segundo 

as formas fisiográficas que as caracterizam. No Parque Nacional são 

observadas três sub-regiões, ocorrendo variações de Floresta Densa 

Montanha, acima de 1.000 m de altitude, Montana de 600m. a 1.000 e 

submontana de relevo dissecado" 

"As espécies que ocorrem na Floresta Densa Montana são as itaúbas 

(Mezjlarmts il011ba), a mandioqueira-azul (Q_11Q/ea ~anea), as bacabinhas-quina 

(Ferdinandnsa paraensis), os tamaquarés (Caraipa grnadifora), a quaruba-cedro 

(Voc~sia immdata), o jutaí-pororoca (Diali11mg11Íanensis), entre outras". 

"Na Floresta Densa Submontana, ocorrem gregarismos de iebaro (Eper11a 

p11,p1ma), iacano (Epe1'tla le11eantha), macucu-roxo (I..icania heteromo,pha) e 

japurá (Erisma jap11ra), todos emergentes, além de gombeiro (Scleronema 

spntcea1111111), uacu (Monopterix 11a11cu), macucu-de-paca (Aldina latifolia), cunuri 

(C11nuria crassipes), entre tantos outros. As áreas de Tensão Ecológica são 

representadas por contatos de Floresta/Formações Edáficas (Campinarana) 

e vice-versa, sendo que as espécies florestais ocorrentes são as mesmas 

encontradas tanto na Campinarama como na Floresta Densa." 

"Na área do Parque, a fauna é exuberante, tanto em relação aos mamíferos, 

quanto às aves, inclusive com espécies ameaçadas de extinção, tais com o 

vacari-preto (Cacajao melanocephalm), um primata, que, embora ainda 

abundante, é extremamente vulnerável devido à redução das áreas nativas, e 

o galo-da-campina (Rllpicola ntpicola), uma pequena ave de coloração 

alaranjada, frugívora e habitante das áreas cobertas por floresta." 

"Além destas, podem-se citar outras espécies também ameaçadas, como o 

cachorro-do-mato (Speothos venaticlls), um canídio silvestre muito raro e com 

poucas informações conhecidas, além da onça pintada (Panthera onça), 

gavião-pega-macaco (Spizaet11S tyranl!Js) e gavião-de-penacho (Spizaellls 
ornat11S)." 

"Nos entremeies proporcionados pela vegetação, pode-se observar a anta 

(Tapir,n terrestis), o zogue-zogue (CallicebNS to,g,,atus), o tucano-açu 

(Ramphastos toco), o mutumporanga (Crax alectof) e o jacamim-de-costas 

cinzentas (Psophia mpitans)". 
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b) A RESERVA BIOLÓGICA DO MORRO DOS SEIS LAGOS 

A Reserva Biológica do Morro dos Seis Lagos foi criada pelo 

Decreto Estadual nº 12.836, de 09 de março de 1990, compreendendo uma área de 

aproximadamente 369 Kmj, está superposta à área do Parque Nacional do Pico da Neblina, 

portanto, guarda as mesmas características ambientais do referido PARNA. 

III - DO DIREITO 

a) DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

A Constituição Federal, no seu artigo 129, inciso III, dispõe 

como função institucional do Ministério Público, entre outras, "promover o inquérito civil e a 

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos". 

A legitimidade "ad causam" do ''Parquet'', para propor Ação 

Civil Pública está assegurada, também, no artigo 5°, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, 

b) DO FORO COMPETENTE 

Não obstante a concessão do "direito minerário" à CPRM 

tenha ocorrido no Distrito Federal e o Aviso de Licitação tenha sido publicado na Comarca 

do Rio de Janeiro, assim como, a entrega da propostas deva ocorrer até o dia 16 do presente 

mês e ano na mesma cidade, é evidente que eventual exploração da jazida do Nióbio, em 

decorrência de aquisição dos supostos direitos minerários objetos da licitação, trará danos 
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irreversíveis ao PARQUE NACIONAL DO PICO DA NEBLINA e à RESERVA 

BIOLÓGICA DO MORRO DOS SEIS LAGOS, localizados na Comarca de São Gabriel da 
Cachoeira. 

A Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a Ação Civil 

Pública, no seu artigo 2º, dispõe que: 

"As ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde 

ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar 

e julgar a causa". 

O Superior Tribunal de Justiça, firmando jurisprudência sobre 

a matéria, vem decidindo: 

EMENTA: 
COMPETÊNCIA. CONFLITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO 
AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO MEIO AMBIENTE. 

EXPLORAÇÃO DAS JAZIDAS DE CASSITERITA, SITUADAS EM 

ARIQUEMES - RO. I - COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL, EM 

PRIMEIRO GRAU, PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA, VISANDO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

E AO MEIO AMBIENTE, MESMO NO CASO DE COMPROVADO 

INTERESSE DA UNIÃO NO SEU DESLINDE. 

COMPATIBILIDADE, NO CASO, DO ART. 2.º DA LEI N.º 7.347 DE 

24.07.85, COM O ART.109, §§ 2.º E 3.º DA CONSTITUIÇÃO. II - 
EXTRAVASA O ÂMBITO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

DECIDIR SOBRE A LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

PARA A CAUSA. III - CONFLITO DE QUE SE CONHECE, A FIM 

DE DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL, 
ISTO É, DA VARA CÍVIL DE ARIQUEMES - RO. (RSlJ, 28/40, REL 
MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO) 
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EMENTA: 

COMPETÊNCIA. CONFLITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA 

CAUTELAR PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, 

OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E 

TESTEMUNHAL, TENDO EM VISTA VAZAMENTO DE 

PETRÓLEO, OCORRIDO NO CANAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP. I - 

SE O DANO OCORREU EM COMARCA, QUE NÃO DETÉM SEDE 

DE VARA FEDERAL, COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL, EM 

PRIMEIRO GRAU, PROCESSAR E JULGAR MEDIDA CAUTELAR 

PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, PREPARATÓRIA 

DE FUTURA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TENDENTE À OBTENÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE, 

MESMO NO CASO DE COMPROVADO INTERESSE DA UNIÃO 

NO SEU DESLINDE. COMPATIBILIDADE, NO CASO, DO ART.2.º 

DA LEI N.º 7.347 DE 24.07.85, COM O ART. 109, §§ 2.º E 3.º, DA 
CONSTITUIÇÃO. II - CONFLITO DE QUE SE CONHECE, A FIM 

DE DECLARAR-SE COMPETENTE O MM. JUÍZO DE DIREITO 

DA 2.ª VARA CÍVIL DE SÃO SEBASTIÃO - SP. (DJ 03.08.92, P. 09715, 

REL. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO) 

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça publicou a 

SÚMULA N.º 183, fumando: 

"COMPETE AO JUIZ ESTADUAL, NAS COMARCAS QUE NÃO 
SEJAM SEDE DE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, PROCESSAR E 
JULGAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AINDA QUE A UNIÃO 

FIGURE NO PROCESSO." 

Assim, ex vi legis e com respaldo jurisprudencíal, a competência 

é do foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano. Trata-se, pois, de competência 

funcional, de natureza absoluta e improrrogáveL 
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e) DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA A 

NORMA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL DE 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

c.1) A PROJEÇÃO CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENlE 

E OS RECURSOS MINERAIS 

A Constituição Federal, no inciso IX, do artigo 20, distingue 

como bens da União, "os recursos minerais, inclusive os do subsolo". Por sua vez, o 

artigo 17 6 do mesmo diploma, dispõe que "As jazidas, em lavras ou não, e demais 

recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade 

distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem. à 

União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra". 

A par de conferir a União a propriedade dos recursos minerais, 

o Constituinte de 1988 estabeleceu como princípio da ordem econômica "a defesa do meio 

ambiente" (artigo 170, inciso VI), e no artigo 225 "capllf' dispôs o seguinte: 

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo pata as presentes e futuras gerações". 

Comentam os professores CELSO FIORILLO E MARCELO 

ABELHA RODRIGUES que: 

"ao dizer que todos tem direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, quer se identificar quais seriam os seus titulares desse 
direito. Assim recaindo sobre todos essa titularidade, significa que o 

direito ao meio ambiente é ao mesmo tempo de cada um e de todos, 
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no sentido de que o conceito ultrapassa a esfera do indivíduo e 

repousa-se sobre a coletividade". 

O meio ambiente é, por excelência. um bem difuso, 

transindividual, de natureza indivisível, de que são titulares pessoas indeterminadas (artigo 81, 

inciso I. do Código de Defesa do Consumidor), semelhante ao descrito pelos jurisconsultos 

romanos GAIO e JUSTINIANO, como res communis omniunl'. 

A Magna Carta de 1988, procurado assegurar a efetividade do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbiu o Poder Público, dentre 

outras, de: 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

especialmente protegidos, sendo a alteração ou a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometam a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção 

Observe-se, de plano, que ao incutnbir ~ Poder Público a 

criação de espaços territoriais, que, uma vez criados, somente poderão ser alterados ou 

suprimidos através de lei (ainda que criados por Decreto), e ainda proibiu "qualquer utilização 

que comprometa a integridade dos atributos que justifique sua proteção". 

Esses dispositivos constitucionais deixam claro que, se de um 

lado a atividade minerária é considerada lícita e reconhecidamente importante para o país, por 

outro exige que a sua realização está condicionada, também, a princípios constitucionais de 

proteção do meio ambiente, como salienta o Professor PAULO DE BESSA ANTUNES (in 

Direito Ambiental, P: 289), in verhis-. 

"A própria Constituição Federal, ao dispor amplamente sobre as atividades 

de mineração, reconheceu a importância das mesmas. As únicas restrições 
que podem ser opostas às atividades minerárias, do ponto de vista 

ambiental, são aquelas com imediato assento constitucional Tais 
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restrições são: a) não ser praticada em áreas definidas como intocáveis 

e b) não ser realizada em áreas indígenas sem autorização do Congresso 

Nacional e sem que as comunidades indígenas sejam consultadas". 

c.2) ASPECTOS JURÍDICOS DOS PARQUES NACIONAIS E A PROIBIÇÃO 

DE ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO MINERAL 

O Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65), dispõe que o 

Poder Público criará: 

"Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas, com a 

finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a 

proteção integral da flora, da fauna e das belezas cênicas naturais com a 

utilização para os objetivos educacionais, recreativos e científicos". 

A Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas 

Cênicas Naturais dos Países da América, de 12 de outubro de 1940, da qual o Brasil é 

signatário, entende Parques Nacionais como "regiões estabelecidas para a proteção e 

conservação das belezas cênicas naturais e da flora e da fauna de importância nacional das 

quais o público pode aproveitar-se melhor ao serem postas sob a superintendência oficial". 

O Regulamento, aprovado pelo Decreto Federal nº 84.017, de 

21 de setembro de 1979, considera Parques Nacionais 

"as áreas geográficas extensas e delimitadas, dotadas de, atributos 

naturais excepcionais, objeto de preservação permanente, submetidas 

à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo". 

O ordenamento jurídico-ambiental do Brasil é composto por 

dois tipos de Unidades de Conservação: as de proteção integral; e as de uso sustentável Os 

Parques Nacionais e as Reservas Biológicas estão inseridas na primeira modalidade (proteção 
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integral), destinadas a preservação da natureza, admiti.do-se, tão-somente, o uso indireto em 

áreas e condições previamente estabelecidas. 

Nessa esteira, o Parágrafo único, do artigo 5º, do mesmo 

diploma legal dispõe que: 

"Fica proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais 

nos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais". 

O Professor PAULO AFFONSO LEME MACHADO (in 

Direito Ambiental Brasileiro, 6ª edição, p. 502), comenta que é "indiscutível que não se pode 

nem pesquisar, nem explorar recursos minerais, como interdita está qualquer prospecção nas 

áreas dos parques nacionais, estaduais e municipais". 

c.3) RESERVA BIOLÓGICA DO MORRO DOS SEIS LAGOS 

UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

O Artigo 5º, do Código florestal (Lei nº 4771/65) confere ao 

Poder Público o competência para criação de Reservas Biológicas. Por sua vez, alínea "a" da 

Lei de Proteção à Fauna (Lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967), além de conferir os mesmos 

poderes, preceitua que nas referidas unidades de conservação "as atividades de utilização, 

peeseguíção, caça, apanha, ou a introdução de espécimes da fauna silvestres e 

domésticas, bem como modificações do meio ambiente a qualquer título, são 

proibidas, ressalvadas as atividades científicas devidamente autorizadas pela 

autoridade competente". 

Como é sabido, Excelência, as Reservas Biológicas são especies 

de unidades de conservação destinadas a proteção integral da biota e de todos os atributos 

naturais existentes em seus limites. Ademais, como destaca JOSÉ EDUARDO RAMOS 

RODRIGUES (ín Aspectos Jurídicos das Unidades de Conservação, Revista de Direito 

Ambiental, voL 1, p. 119): 
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"As Reservas Biológicas são áreas que possuem ecossistemas importantes 

ou característicos, ou espécies da flora e fauna importantes que pela sua 

diversidade biológica ou geológica são de particular interesse para a 

conservação de recursos genéticos. Nelas deve-se garantir que o 

processo natural desenvolva-se sem interferência direta do homem". 

c.4) DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO 

CONCESSIVO DE DIREITO MINERÁRIO 

Entende-se por Pesquisa Mineral, segundo o artigo 14, do 

Código de Mineração (Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967), "a execução dos 

trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade 

do seu aproveitamento econômico", compreendendo as seguintes atividades: 

''levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala 

conveniente, estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos 

geofisicos e geoquímicos; aberturas de escavações visíveis e execução de 

sondagens no campo mineral; amostragens sistemáticas; análises físicas e 

químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens; e ensaios de 

beneficiamento dos minérios ou das substâncias úteis, para obtenção de 

concentrados de acordo com as especificações do mercado ou 

aproveitamento industrial". 

Essas atividades foram executadas pela COMPANHIA DE 

PESQUISA DOS RECURSOS MINERAIS no ano de 1982 (mil novecentos e oitenta e 

dois), portanto, 3 (três) anos após a criação do PARQUE NACIONAL DO PICO DA 

NEBLINA, contrariando o artigo 5° "cap11I' e parágrafo único, do Código Florestal , que 

proíbe toda e qualquer forma de exploração dos recursos naturais nessa unidade de 

conservação. 
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O "Relatório Final de Pesquisa" elaborado pela CPRM, 

gerando o direito ao titular de requerer a concessão de lavra (artigo 31 do Código de 

Mineração), foi aprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (publicado em 

07 de agosto de 1986), sem observar a impossibilidade legal de qualquer atividade, seja de 

pesquisa, seja da lavra propriamente dita, ser realizada na área do Morro dos Seis Lagos. 

É cediço, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro, no 

tempo em que a "Pesquisa Mineral" foi realizada, já considerava ilegal qualquer atividade de 

utilização dos recursos naturais na área susomencionada, considerando até mesmo 

contravenção a conduta de causar danos aos Parques Nacionais (artigo 26, alínea "d", do 

Código Florestal), 

Mais grave, entretanto, foi a concessão de direito minerário 

para uma área onde legislador, expressamente, declarou inexistente tal direito, quando proibiu 

a atividade mineral. Em fim, não se pode adquirir um direito, se este é inexistente. 

Concluindo, se o direito é inexistente por contrariar a norma, forçoso é convir que o ato que 

o concedeu é nulo por seu conteúdo ilícito. 

Ensina o saudoso mestre HELY LOPES MEIRELLES (in 

Direito Administrativo Brasileiro, 19ª edição, P: 156), que o ato nulo "é o que nasce afetado 

de vício insanável por ausência ou defeito substancial em seus elementos constitutivo ou no 

procedimento formativo". 

Neste momento, são oportunas as lições do mestre CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO (ln Direito Administrativo, p. 203 e 204), in verbis: 

"Ato cujo conteúdo seja ilícito evidentemente é invalido, ensejando a 

decretação da nulidade. Registre-se que, para a lisura do ato no que 

concerne a este aspecto, não basta a verificação de que o ato, por seu 

conteúdo, não contraria a lei. É preciso mais: cumpre que seja 

permitido (ou imposto, conforme o caso) pela lei. É que o princípio da 

legalidade no direito administrativo, consoante já se viu ao tratar do regime 

jurídico administrativo e dos princípios constitucionais que o informam no 

direito brasileiro, exige não apenas relação de não contradição com a 
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lei, mas demanda relação de subsunção, isto é, de conformidade com 
a lei". 

Não resta dúvida, Excelência, que o ato administrativo de 

responsabilidade do DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL que 

concedeu os ditos direitos minerários para exploração da jazida de Nióbio no Morro dos Seis 

Lagos à COMPANHIA DE PESQUISA DOS RECURSOS MINERAIS - CPRM, são nulos 

de pleno direito, como também, são nulos os atos que visam a transferência desses 

inexistentes direitos para terceiros. 

No Estado de Direito não há lugar para o arbítrio, o abuso de 

poder, a ilegalidade. A Constituição confere ao Poder Judiciário o controle dos atos 

administrativos que atentam contra os princípios da legalidade, da moralidade, da finalidade, e 

da publicidade. E, nas lições de HELY LOPES MEIRELLES (op. Cit, 606) contrariando ou 

desviando-se desses princípios básicos, a Administração Pública vicia o ato de ilegitimidade, 

expondo-se à anulação por ela mesma, ou pelo Poder Judiciário se requerida pelo 

interessado". 

IV - DA MEDIDA LIMINAR 

O artigo 12, da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina 

a Ação Civil Pública, dispõe que ''Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo". 

O famllS boni isais, como pressuposto da concessão da medida 

liminar, já foi perfeitamente demonstrando nesta inicial, devido a ilegalidade do ato 

administrativo concessivo do direito minerário de exploração da Jazida do Morro do Seis 

Lagos, que contraria os artigos 170, inciso VI, 176, § 1º, 225, "caput' e§ 1°, inciso III e IV,§ 
2°, 3° e 4°, e 231, § 3°, todos da Constituição Federal, artigo 5° "cap11f' e Parágrafo único da 

Lei 4.771, de 15.09.65, artigo 5º, alínea "a", Lei 5.197, de 03.01.67, Decreto Federal nº 84.017, 

de 21.09.79, Decreto Estadual nº 12.386, de 09.03.90. 
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Deve-se considerar, também, que a COMPANHIA DE 

PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (pessoa jurídica de direito privado), ora Ré, 

conforme amplamente informado nesta vestibular, publicou A viso de Licitação nº 

001/SERAFI-RJ/97, visando "a seleção de empresas interessadas em adquirir os direitos 

minerários de sua titularidade relativos à jazida de Nióbio situada no Alto Rio Negro, no 

Estado do Amazonas." 

Não obstantes manifestações oficiais dos órgãos públicos que 

administram o PARQUE NACIONAL DO PICO DA NEBLINA (doe. nº ) e a 

RESERVA BIOLÓGICA DO MORRO DOS SEIS LAGOS (doe. nº ), demonstrando a 

ilegalidade do ato, a CPRM manteve a disposição em concluir o processo licitatório para 

transferir os direitos minerários e a conseqüente lavra da área para Empresas Mineradoras. 

Justifica-se a concessão da liminar, pois, é evidente que a 

consumação do processo licitatório dará ao vencedor um suposto direito de lavra que causará 

danos irreversíveis as referidas Unidades de Conservação, além de lesar terceiro de boa-fé, 

com a transferência de um direito inexistente. 

Deve-se ressaltar, Excelência, que o PARQUE NACIONAL 

DO PICO DA NEBLINA e a RESERVA BIOLÓGICA DO MORRO DOS SEIS LAGOS 

já vem sofrendo danos ambientais, em razão de visitas técnicas ao local onde foram realizados 

os trabalhos de pesquisa, onde é permitido amplo acesso a testemunhos de sondagem, perfis, 

amostrar e todo o material disponível, conforme prevê o item 7.3 do edital, atividade proibida 

pelo Decreto 80.017, de 21.09.79 (Regulamento dos Parques Nacionais). 

Desta forma, demonstrado o famus boni jmis pela evidente 

infração a legislação brasileira, bem como o pericul11m in mora, representado pelo risco de lesão 

a terceiros de boa fé e, em especial, a danos ambientais significativos aos ambientes sob 

proteção constitucional, bem como pela sua potenciação, requer a concessão de medida 

liminar, nos termos do artigo 12 da Lei 7.347 /85, determinando: a) a suspensão imediata da 

Concorrência nº 001/SERAFI/RJ/97, até o julgamento do mérito, sob pena de multa no 

valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais); b) a proibição de visita à área sllb judia, sem a 

autorização do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
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NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA e do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

DO ESTADO DO AMAZONAS, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil 

Reais) por pessoa. 

V-DO PEDIDO 

Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO AMAZONAS, com fundamento no artigo 129, inciso III, artigo 170, inciso 

VI, 176, § 1º, 225, "cap11f' e § 1°, inciso III e IV, § 2°, 3° e 4º, e 231, § 3º, todos da 

Constituição Federal, combinados com artigo 5° "caput' e Parágrafo único da Lei 4.771, de 

15.09.65, artigo 5º, alínea "a", Lei 5.197, de 03.01.67, Decreto Federal nº 84.017, de 21.09.79, 

Decreto Estadual nº 12.386, de 09.03.90, artigos 1° e seguintes da Lei 7.347, de 24.07.85 e 

artigo 81 e seguintes da Lei 8.078, de 11.09.90, o seguinte: 

a) a anulação do ato administrativo do DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, concessivo 

do direito minerário sobre a jazida de NIÓBIO DO 

MORRO DOS SEIS LAGOS deferido a COMPANHIA 

DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM; 

b) a anulação, por extensão, do Processo Licitatório que 

originou o AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 

001/SERAFI-RJ /97; 

c) o cumprimento da obrigação de não fazer, ao 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL, consistente em não mais autorizar pesquisa 

e/ ou lavra em Unidades de Conservação; 

d) o cumprimento da obrigação de não fazer consistente em 

não permitir o ingresso de qualquer técnico ou interessado 

na referida área, sem a autorização dos administradores das 

Unidades de Conservação, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) pessoa/dia. 
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e) pagamento de indenização pelos danos materiais e morais 

ao meio ambiente, provocado pelas atividades de pesquisa 

mineral e visitação, a ser apurada através de perícia judicial. 

Isto posto, requer a citação do DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM e a COMPANHIA DE PESQUISA 

DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, na pessoa de seus representantes legais, para, 

querendo, ofereçam contestação no prazo legal, sob pena de revelia e de confissão ficta, 

adotando-se o rito ordinário, prosseguindo-se até final procedência dos pedidos formulados. 

Requer, também, a intimação do INSTITUTO BRASILEIRO 

DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA e do 

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO AMAZONAS - IPAAM, 

para, querendo, compor a lide como litisconsorte ativo.:_ 

. Protesta por todos os meios de prova admitidos no direito, 

especialmente, a juntada de novos documentos, perícia, depoimento pessoal. 

Dá-se a causa o valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) 

para fins fiscais. 

Nestes termos, 

pede e espera deferimento. 

São Gabriel da Cachoeira, 13 de outubro de 1997. 

JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES 

Promotor de Justiça da Promotoria Especializada na Defesa 

do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico 

V ALDERCLEY BARBOSA MARTINS 

Promotora de Justiça da Comarca de São Gabriel da Cachoeira 


